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Farvel til Fanø 
Sparekasse

Fanø Spare- og Laanekasse blev oprettet 
den  12.  april 1869. Middelfart Sparekasse er 

fra 1853. Nu er det så slut med Fanø Sparekasse, og 
den lidt ældre storesøster fra Middelfart tager over. 
Det er vemodigt, men som mange kunder, og nok 
især erhvervskunder, i Fanø Sparekasse har kunnet 
mærke, så var det blevet for svært at drive en så lille 
sparekasse som den på Tinghustorvet. 

Konstant har myndighederne strammet kravene. 
Pengeinstitutterne skal bekæmpe hvidvask, sende 
et utal at indberetninger til Finanstilsynet, advare  
og bekæmpe svindlere, der især går efter ældre  
kunder, gribe ind overfor selv små overtræk og så 
videre og så videre. 

Så det var klogt af formand Jeppe Valbjørn,  
sparekassebestyrelsen, repræsentantskabet og 
den daglige ledelse at søge en god fusionspartner. 
Basisindtjeningen var for lav, og aktieinvesteringer  
er der jo en risiko ved. Og det var der ikke appetit på.

Middelfart Sparekasse er mange gange blevet  
kåret som en af landets bedste, både på medarbejder- 
og kundetilfredshed. Nu gælder det om at bruge 
vores ny sparekasse til mere, end vi gør i dag.  
Ellers forsvinder filialen, og det vil være uendeligt 
trist. Middelfart Sparekasse har meget større muskler  
end Fanø Sparekasse. Det giver større muligheder  
for at undvære bank nummer to.

58 millioner kroner vil efter fusionen lande i en lokal 
fond. Det er fantastisk. Tænk, hvis den fond ikke bare 
gav småbeløb væk i årevis. Tænkt, hvis den donerede 
en stor sum til en svømmehal med badeland, for 
eksempel. Det ville gavne skolen, foreningerne og 
turismeerhvervet helt fantastisk. Der mangler noget at 
give sig til udenfor den korte sommersæson.

Men mon ikke idéerne vil vælte frem? Det ville bare 
være godt, hvis fonden så mod fremtiden.

God vinterferie.
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

– hele øen rundt !

Har du et 
godt tip?

mail@
fanoeposten.dk

Så send det  
til os på

– hele øen rundt !

K Æ R E
SO M M ER H U S E J ER

Danibo har udlejet sommerhuse på Fanø i over 40 år. 
Det eneste udlejningsbureau med Fanø-oprindelse.

At sætte sit sommerhus til udlejning er en tillids-
sag. Vi sætter en ære i at gøre en forskel for såvel 
vores husejere som vores gæster.  
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Kontakt os 
og få en snak  
omkring 
udlejning 
af dit 
sommerhus.

Middelfart Sparekasse vil gå 
fra købmand til supermarked

ERHVERV – I denne ar-
tikel, som er skrevet ons-
dag, går vi ud fra, at de to 
repræsentantskaber i hen-
holdsvis Fanø Sparekasse 
og Middelfart Sparekasse 
torsdag den 9. februar har 
godkendt den fusion, der 
blev meldt ud den 18. janu-
ar i år. Og vi går ud fra, at 
Finanstilsynet senere i fe-
bruar godkender fusionen. 
Intet tilsiger, at det ikke 
skulle ske.

Vi tog tidligere på ugen 
til Middelfart Sparekas-
ses flotte, arkitekttegnede 
hovedsæde på havnen i 
Middelfart for at få en snak 
med direktør Martin Balt-
ser om den ny situation. 
Og det ligger ham på sinde 
at fortælle en lille historie 
om hans første møde med 
personalet den morgen, da 
bestyrelsesformand Jeppe 
Valbjørn og direktør Peter 
Otto Nielsen lige havde 
fortalt personalet om fusio-
nen:

”Der var da tårer i det ene 
øje og smil i det andet hos 
de ansatte, og det forstår 
jeg godt. Det er jo en spare-
kasse med en lang historie, 
der går over 150 år tilbage. 
Men så var der en, som sag-
de: ”Hvis bare vi kan blive 
ved med at give kunderne 
den samme gode service!”. 
Det var godt at høre. For 
i Middelfart Sparekasse 
er tilgængelighed og god 

service altafgørende. Alle 
medarbejdere har deres 
egen telefon, som man kan 
ringe til, og alle er på hjem-
mesiden med foto,” fortæl-
ler han.

Fanø-medarbejderne be-
høver i øvrigt ikke frygte 
for deres job. Alle får jobga-
ranti i et år. Og de har ’på 
forskud’ fået forstærkning i 
form af en ny medarbejder, 
Amalie Wiese, der er kom-
met fra Middelfart Spare-
kasses filial på Dokken i Es-
bjerg. Skulle Finanstilsynet 
mod al forventning vende 
tommelfingeren nedad, 
flyttes hun blot tilbage, for-
tæller Martin Baltser.

Har prøvet en fusion før
Han ser frem til en nem 
fusion, da Middelfart Spa-
rekasse har prøvet det før. 
Det var, da Folkesparekas-
sen i Silkeborg blev opkøbt.

”Det lærte vi meget af, så 
jeg regner med, at det her 
går glat og er helt afsluttet 
med alle systemer koblet 
sammen til oktober,” siger 
han.

Fusionen gælder imidler-
tid, så snart Finanstilsynet 
senere i februar efter alt at 
dømme har sagt ja.

For kunderne bliver den 
store fordel, at Middelfart 

Sparekasse kan mere end 
Fanø Sparekasse, der må 
bruge halvdelen af medar-
bejdernes tid på admini-
stration, indberetninger og 
så videre.

”Vi kan tilbyde investe-
ringsløsninger, sommer-
huslån hos os eller Total-

kredit, formuerådgivning, 
større erhvervsløsninger 
og meget mere. Nu skal vi 
så til at lære de 3200 kunder 
i Fanø Sparekasse at bruge 
os meget mere. Ligesom 
når man i dagligvarehan-
delen gerne vil få folk til 
at købe mere end en liter 
mælk, nogle rundstykker 
og en avis. For vi er et fi-
nansielt supermarked, der 
kan mere end Fanø Spare-
kasse,” forklarer han.

Direktør Peter Otto Niel-
sen, der bor i Horsens, vil 
få en anden stilling i Mid-
delfart Sparekasse.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

’Den ny spare-
kassedirektør’ på 
Fanø hedder Martin 
Baltser, er glad for 
den kommende 
fusion med Fanø 
Sparekasse og 
lover endnu bedre 
service og  
masser af nye  
varer på hylderne

Middelfart Sparekasses 
direktør Martin Baltser i 
hovedkvarteret på havnen 
i Middelfart. Han er meget 
glad for fusionen, der vil 
give kunderne på Fanø flere 
muligheder.

• Træder i kraft, så 
snart Finanstilsynet 
på sit møde senere i 
februar har sagt ja. 
Alt vedrørende kort 
og konti fortsætter 
uændret, til kunderne 
får besked om andet

• Alle kunder i Fanø 
Sparekasse bliver 
automatisk kunder i 
Middelfart Sparekasse

• Så vidt muligt 
beholder alle deres 
kontonummer, men vi 
får nye betalingskort

• Bogstaverne på gavlen 
med Fanø Sparekasse 
bliver siddende, 
mens et mindre 
skilt vil fortælle, at 
dette er Middelfarts 
Sparekasses filial

• Netbanken fra SDC er 
den samme, som Fanø 

Sparekasses kunder 
bruger i dag. Der 
arbejdes ihærdigt på at 
forbedre den

• Kunderne vil kunne 
få hjælp til at bruge 
den ny netbank, som 
erhvervskunderne 
allerede har fået, i 
filialen i Esbjerg eller i 
filialen på Fanø

• Garanter bliver 
automatisk garanter i 
Middelfart Sparekasse. 
Den forventede 
udlodning for 2023 
er 3,5 procent. Fanø 
Sparekasse gav 2 
procent sidst.

• Fanø Sparekasses 
formue på cirka 58 
millioner kroner vil 
tilgå en lokal fond, 
der vil støtte lokale 
initiativer og formål 

Fakta om fusionen


